KARTA PRZEDSZKOLAKA
2011/2012
I. Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………..
PESEL….…………….........................................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka ( z kodem pocztowym)…………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania)
……………………………….…………….…………….…………….…………….………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia …………….…………….…………….…………….…………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od ………………………………………….……………...........
(data)

II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów
MATKA
Nazwisko i imię

Nr dowodu osobistego
Miejsce pracy
Nr telefonu komórkowego
Adres e – mail

OJCIEC

III. Dodatkowe ważne informacje o dziecku:
1. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
a) przebyte choroby zakaźne, urazy:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
b) dziecko przyjmuje leki ( jeśli tak to jakie?)……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
c) alergie pokarmowe…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
d) alergie na zwierzęta………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
2. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU:

a) Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola lub żłobka?

Tak

b) Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

Tak

Nie

c) Czy dziecko sygnalizuje potrzebę fizjologiczną ?

Tak

Nie

d) Czy jest samodzielne przy spożywaniu posiłków ?

Tak

Nie

Nie

e) Czym dziecko się interesuje, jakie są jego uzdolnienia, co lubi robić najbardziej?
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..…

IV. Inne
1.Oczekiwania wobec przedszkola……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Współpraca z przedszkolem (w jakim zakresie przedszkole może liczyć na współpracę rodziców:
pomoc w wycieczkach i imprezach, zaprezentowanie swoich umiejętności zawodowych lub uzdolnień)
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z
przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu” Biedroneczki” - danych osobowych naszych i dziecka oraz osób
upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst
jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
W/w informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach z rodzicami dziecka. Są udostępnione
tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

…………………………………………..
DATA I PODPIS MATKI
(OPIEUNKI PRAWNEJ)

…………………………………………..
DATA I PODPIS OJCA
(OPIEKUNA PRAWNEGO)

